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RESUMO 

O estudo possui como objetivo verificar como os fatores contingenciais influenciam no 

processo orçamentário de uma Instituição de Ensino Superior no Estado do RS. Para 

responder a este objetivo, foi realizada uma pesquisa descritiva, qualitativa, por meio de 

estudo de caso, com utilização de questionários e entrevistas com os 11 envolvidos no 

processo orçamentário da instituição. Os resultados indicaram que a instituição está inserida 

em um ambiente bastante dinâmico, que a tecnologia está bastante presente nas rotinas e 

processos da atividade institucional e trata-se de uma organização de médio-grande porte. 

Ainda apresenta um baixo grau de descentralização e as estratégias são consideradas 

importantes. Os respondentes destacaram a importância do orçamento para a instituição, 

utilizando a contabilidade financeira para a base do orçamento, demonstrando a ligação 

existente entre esses dois aspectos. 

Palavras-chave: Processo orçamentário; Teoria da contingência; Fatores contingenciais. 
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1 INTRODUÇÃO 

A prática orçamentária é uma das ferramentas gerenciais utilizadas com o intuito de 

garantir a competitividade, assegurando o controle e fornecendo informações úteis e 

necessárias para o processo de tomada de decisão (GORLA, 2011).  

Na visão de Zdanowicz (1989, p. 22), o orçamento é “uma técnica para o 

planejamento sistemático, que visa resguardar a segurança dos negócios das empresas, além 

de proporcionar ao administrador informações e dados para comparações frequentes entre os 

resultados obtidos e os valores e quantidades esperadas”. O orçamento só obtém êxito se tiver 

estruturado em um planejamento adequado e consistente (SANVICENTE; SANTOS, 1995). 

O orçamento em organizações é representado por um plano de atividades futuras que 

reflete os departamentos e a empresa em termos financeiros, fornecendo bases para analisar o 

desempenho das organizações (BROOKSON, 2000). 

Diversas são as teorias utilizadas em pesquisas para ser relacionadas com os aspectos 

gerenciais, inclusive o orçamento. Uma dessas teorias é a contingencial. A teoria da 

contingência sustenta a proposição de que não há uma estrutura organizacional única que seja 

altamente efetiva para todas as organizações. Portanto, a otimização da estrutura variará de 

acordo com determinados fatores, tais como a estratégia da organização ou seu tamanho. 

Assim, a organização ótima é condicionada a esses fatores, que são denominados fatores 

contingenciais (DONALDSON, 1999). 

Diante da definição da Teoria da Contingência, é justificável e relevante avaliar, na 

realidade de uma empresa, se os fatores contingenciais justificam ou são capazes de prover a 

caracterização do sistema orçamentário (HALDMA; LAATS, 2002). Por esse motivo, a 

pesquisa possui a seguinte questão problema: Como os fatores contingenciais influenciam no 

processo orçamentário de uma Instituição de Ensino Superior comunitária no Estado do RS? 

A partir da questão, o estudo objetiva verificar como os fatores contingenciais influenciam no 

processo orçamentário de uma Instituição de Ensino Superior comunitária no Estado do RS. 

O estudo justifica-se pela carência de pesquisas em empresas que envolvam o sistema 

orçamentário com a abordagem da teoria da contingência, contribuindo para um melhor 

entendimento do tema e estimulando outros pesquisados na investigação desse fenômeno 

(VERHAGEM; LAVARDA, 2011). 

O orçamento, como um artefato da contabilidade gerencial, é um elemento central 

utilizado pela maioria dos sistemas de gestão das organizações, pois permite um 

gerenciamento central sobre as diferentes divisões (GORLA, 2011) e isso também ocorre nas 

instituições de ensino.  

Este estudo é uma oportunidade para reconhecer como acontece o processo 

orçamentário na prática, confirmando a similaridade entre a teoria, proporcionando para os 

gestores o conhecimento da área por meio da identificação dos fatores contingenciais que 

influenciam no sistema orçamentário (GORLA, 2011). 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A fundamentação teórica aborda o sistema orçamentário com enfoque na teoria 

contingencial e os fatores que podem influenciar no processo orçamentário. Para embasar 

ainda mais a pesquisa, será apresentado os estudos anteriores. 

2.1 Sistema Orçamentário 

O orçamento é uma ferramenta de gestão utilizada há bastante tempo. Na década de 

1920, indústrias de grande porte passaram a usar o orçamento com a finalidade de gerenciar 

os custos ao mesmo tempo em que acompanhavam o fluxo de caixa. Em 1970, tem-se a 

presença forte da contabilidade controlando e acompanhando os resultados, uma vez que 
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grande parte das empresas norte-americanas já utilizavam o controle orçamentário (HOPE; 

FRASER, 2003).  

“O orçamento é o plano financeiro que põe em prática a estratégia da empresa para 

determinado período” (FREZATTI, 2007, p. 46). Para este autor o orçamento não é uma 

simples ferramenta utilizada para as projeções de resultados, se embasa no comprometimento 

dos gestores com o alcance das metas definidas. 

No Brasil, começa a ser pesquisado a partir de 1940 e na década de setenta passa a ser 

utilizado nas práticas empresariais (LUNKES, 2003). Nas empresas púbicas e privadas, a 

partir de 1971 realizou-se a implantação orçamentária através de contratos de trabalho e 

consultoria (SCHUBERT, 1985). Na década de 1980, no Brasil, verificou-se pouco 

aproveitamento de métodos orçamentários nos modelos utilizados nos EUA (TUNG, 1994). 

As práticas do orçamento têm sido importantes com relação aos controles. Otley 

(1999) destaca que a prática orçamentária tem sustentado os controles das organizações, uma 

vez que trata-se de uma técnica capaz de integrar os processos das atividades organizacionais 

de modo coerente e resumido. O orçamento é visto ainda, como ferramenta que permite 

mensurar os resultados, relacionando aos custos como medida interna e aos resultados da 

organização como medida externa (OTLEY, 1999). 

O orçamento é caracterizado como os controles em que as metas são fixadas 

anualmente (contratos fixos) e relacionadas ao planejamento. Neste orçamento os gestores 

recebem remuneração variável à medida que alcançam as metas estabelecidas e os recursos 

cuja necessidade é aceita para apoiar o orçamento operacional e de capital já são colocados à 

disposição (HOPE; FRASER, 2003). 

O orçamento é a principal ferramenta do sistema de controle de quase todas as 

entidades (HANSEN; OTLEY; VAN DER STEDE, 2003). É de suma importância na 

contabilidade gerencial, em que os gerentes fazem uso frequentemente desta ferramenta para 

coordenar e comunicar os planos e estratégias organizacionais (ABERNETHY; 

BROWNELL, 1999).  

Komarev (2007) destaca que primeiramente o orçamento foi utilizado com três 

funções, derivadas do controle das finanças públicas. Referia-se a um a) plano que resumia 

inúmeras atividades, descrevendo os recursos e meios necessários para realizá-las, b) 

controlava a delegação de responsabilidades e c) servia para prever e coordenar as ações dos 

colaboradores da organização. 

O atributo do sistema orçamentário que indica as razões que fizeram a organização 

optar por efetuar o orçamento é chamado de razões de uso. As quais foram preconizadas e 

classificadas por Hansen e Van der Stede (2004), em dois tipos: a) a primeira razão para usar 

o orçamento está focada no operacional e de curto prazo, podendo ser o planejamento 

operacional e avaliação de desempenho e b) a segunda razão de uso relaciona-se ao longo 

prazo e prioritariamente, estratégicos, tais como: formação da estratégia e comunicação de 

metas. 

O sistema orçamentário transforma dados (entradas) em informações (saídas), 

objetivando gerar e emitir informações, como: relatórios financeiros, orçamentos e gráficos, o 

sistema orçamentário realiza antes a coleta de dados, registros, análises e gerenciamentos 

(BIO, 1988). A organização necessita ter um responsável para dirigir e coordenar o processo 

orçamentário global. Essa função, chamada de diretor de orçamento, é exercida pelo 

controller da empresa, que desenvolve as atividades orçamentárias, apreciadas por um comitê 

de orçamento (HANSEN; MOWEN, 2001). 

Entende-se como sistema orçamentário um conjunto de vários orçamentos parciais 

interligados. Com a finalidade de alcançar o resultado desejado, o orçamento se vale de 
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técnicas e procedimentos contábeis aplicados antes da ocorrência de fatos oriundos dos 

planos, políticas e metas (MOREIRA, 2002). 

O orçamento é a expressão quantitativa, em diversas unidades de medidas, das 

atividades e planos desenvolvidos para um período determinado (SANVICENTE, 1997). O 

orçamento é uma expressão quantitativa de um plano de ação e um instrumento de 

coordenação e implementação de planos e de condução e disciplina do planejamento de 

gestão (HORNGREN; SUNDEM; STRATTON, 2004). 

Elaborar orçamento de uma empresa representa a tentativa de antever as ocorrências 

futuras (SCHUBERT, 2005). A elaboração e a implantação do orçamento refere-se a uma 

técnica de planejamento financeiro utilizado pelas organizações para a implementação do 

planejamento e do controle de resultados. O orçamento em organizações empresariais refere-

se a um plano de atividades futuras que pode assumir diversos modelos, buscando refletir os 

departamentos e o conjunto da empresa em termos financeiros (BROOKSON, 2000). 

Na etapa operacional os orçamentos visam projetar, especificamente, a demonstração 

de resultado orçada do período, a qual resume as estimativas de todas as fases operacionais, 

possibilitando aos gestores avaliar os efeitos do orçamento sobre o lucro anual (WARREN; 

REEVE; FESS, 2008). O processo de planejamento da organização primeiramente está 

condicionado à sua duração de longo ou curto prazo. Um orçamento refere-se a um plano de 

duração predeterminado para período de tempo (BIO, 1988). 

Um sistema de orçamento é o conjunto de fluxo de informação, processos e 

procedimentos administrativos que fazem parte integral do planejamento de curto prazo e do 

sistema de controle de uma organização durante a composição do orçamento e deve ser 

indicado como um processo de curto prazo. (MERCHANT, 2007). 

O orçamento pode ser usado para vários propósitos no processo da gestão 

organizacional, indo desde o planejamento, coordenação e organização de atividades, 

alocação de recursos e motivação de funcionários (COVALESKI et al., 2006) e  integra o 

processo de gestão, representando o plano financeiro para viabilizar o alcance da estratégia 

em determinado período, sendo um dos pilares da gestão, trata-se de uma ferramenta 

fundamental para o alcance do accountability  (FREZATTI, 2007). 

Considerando que o orçamento é um subconjunto de um sistema completo de controle 

organizacional, precisa de uma visão sistêmica, não devendo ser elaborado e analisado de 

forma isolada (VAN DER STEDE, 2001). Quanto à utilidade do orçamento na gestão o 

trabalho de Hansen e Van der Stede (2004), apontam que o orçamento pode cumprir as 

seguintes funções na empresa: plano operacional, avaliação de desempenho, comunicação de 

objetivos e formação de estratégias. 

Os componentes do planejamento são elementos que constituem o orçamento, 

destacando-se as premissas orçamentárias, construções de cenários, planos de marketing, 

planos de produção, suprimento e estocagem, planos de recursos humanos, planos de 

investimentos e demonstrações contábeis projetadas (FREZATTI, 2005). Sendo assim 

compreende-se que os componentes são os aspectos que formam o projeto do orçamento na 

empresa. 

Diversas são as teorias utilizadas em pesquisas para ser relacionadas com os aspectos 

gerenciais, inclusive o orçamento. Molinari e Guerreiro (2004) enfatizam que a teoria da 

contingência pode ser utilizada em diversas áreas de estudo relacionadas à gestão 

organizacional, uma vez que uma contingência representa circunstâncias do ambiente externo, 

em que a organização precisa se adaptar, no sentido de garantir sua continuidade e atingir seus 

objetivos. Portanto, a teoria da contingência também é utilizada nos aspectos do processo 

orçamentário e será aprofundada no tópico seguinte. 
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2.2 Teoria Contingencial 

A teoria da contingência sustenta a proposição de que não há uma estrutura 

organizacional única que seja altamente efetiva para todas as organizações. Portanto, a 

otimização da estrutura variará de acordo com determinados fatores, tais como a estratégia da 

organização ou seu tamanho. Assim, a organização ótima é condicionada a esses fatores, que 

são denominados fatores contingenciais (DONALDSON, 1999). 

A teoria contingencial é uma perspectiva teórica do comportamento organizacional 

que enfatiza a maneira pela qual as contingências, como a tecnologia e pressões ambientais, 

afetam o desenvolvimento e funcionamento das organizações (MOLINARI; GUERREIRO, 

2004). As contingências influenciam a estrutura das organizações em sua formalização, 

especialização, diferenciação e burocratização (COVALESKI; DIRSMITH; SAMUEL, 

1996). 

Ela parte do pressuposto que não existe um modelo organizacional que possa ser 

efetivo em todas as organizações. A melhor forma ou modelo dependerá de alguns fatores 

contingenciais, tais como estratégia, tamanho, incerteza da tarefa e tecnologia, que por sua 

vez refletem a influência do ambiente numa dada organização (DONALDSON, 1999). 

O fato de não haver nada absoluto e imutável nas empresas é a principal base da teoria 

da contingência, pois sendo tudo relativo há inúmeras condições capazes de alterar a realidade 

das organizações. Para gerenciar as empresas requer-se uma profunda análise das 

características apresentadas a elas (GUERRA, 2007). Espejo (2008) relata que Haldma e 

Laats (2002) estudaram a influência de fatores contingencias nas práticas de contabilidade 

gerencial das empresas de seu país, época em que a Estônia passava por diversas mudanças. 

Os autores confirmaram os pressupostos elencados, atribuindo alterações nas práticas de 

contabilidade gerencial a alguns fatores contingenciais.  

Em relação aos autores clássicos, Chandler (1962) estudou grandes empresas 

americanas e concluiu que, nos últimos cem anos, a estrutura organizacional das grandes 

empresas foi gradativamente determinada pela sua estratégia mercadológica. A estrutura 

organizacional corresponde ao desenho da organização, isto é, à forma organizacional que ela 

assumiu para integrar seus recursos, enquanto a estratégia corresponde ao plano global de 

inserção dos recursos para atender a uma demanda do ambiente. 

Ambiente é considerado o fator contingencial externo à organização. Essa variável 

pode ser definida como sendo atributos particulares como a intensa competição de preço de 

competidores potenciais ou existentes e a probabilidade de uma mudança na disponibilidade 

de materiais (CHENHALL, 2003). Alguns autores tratam o ambiente em seu aspecto mais 

comum: a incerteza relacionada com a estrutura organizacional (BURNS; STALKER 1960; 

PERROW, 1976). 

A estrutura é um fator contingencial interno controlável pela empresa. Os estudos 

sobre estrutura normalmente são realizados pelo grau de descentralização em que um maior 

grau descentralizador conduz a estrutura orgânica e um menor grau gera estrutura mecânica 

(GORDON; NARAYAN, 1984; GUL; CHIA, 1994; SHARMA; 2002). 

A estratégia é um fator interno que pode ser escolhido por iniciativa da empresa, ou 

redefinido a partir de certas contingências, sendo capaz de influenciar controles, modelos de 

gestão e até mesmo a história da empresa. Leal, Soares e Souza (2009) estudaram três 

empresas atacadistas de Minas Gerais e apuraram uma relação positiva entre fatores 

contingenciais, inclusive a estratégia, com o sistema orçamentário e o desempenho das 

empresas. 

Ao investigar a influência da estratégia sobre a evolução e o sistema orçamentário da 

unidade levou-se em conta a classificação de estratégia de Porter (1986) e Mintzberg (1995), 

que buscam classificar as estratégias em dois tipos, as estratégias conhecidas como genéricas 
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abordadas na Teoria da Administração e outras, denominadas de grupos estratégicos de 

empresas, oriundas da Economia Industrial. 

A variável tamanho foi estudada por Merchant (1984) e reavaliada por Hansen e Van 

der Stede (2004), os quais mensuram o porte da empresa pelo número de funcionários que 

trabalham em tempo integral na empresa. Pugh et al. (1969), também utilizaram como 

principal qualificador do porte da organização o número de funcionários. 

No entanto, este trabalho prefere seguir a indicação de Espejo (2008) e utilizar o 

faturamento operacional bruto anual para definir a variável tamanho de acordo com BNDES 

(2007). 

Em estudos anteriores, conforme Espejo (2008) há duas propensões em utilizar a 

tecnologia como fator contingencial. Uma delas é para avaliar a tecnologia da informação 

presente na organização e a outra é analisar a tecnologia aplicada na execução dos produtos e 

serviços da organização. 

Neste trabalho, optou-se em analisar a tecnologia da informação presente na 

instituição de ensino de acordo com Hyvonen (2007), em que no emprego de sistemas é 

importante avaliar a presença ou mudança da tecnologia de informação como inovação que 

visa a troca de informação e o gerenciamento de dados. No próximo tópico serão apresentados 

os estudos anteriores que tratam dos sistemas orçamentários e da teoria da contingência para 

embasar esta pesquisa. 

2.3 Estudos Anteriores 

Nesta seção da pesquisa, baseado nos pressupostos e objetivos já descritos, 

apresentasse os trabalhos nacionais e internacionais produzidos entre 2000 a 2010, cujos 

temas abordam o orçamento no que diz respeito a sua tipologia e seu uso, bem como os 

estudos que tratam da teoria contingencial na prática da contabilidade gerencial e para 

finalizar o tópico estudos que utilizam o orçamento com base na teoria contingencial. 

Iniciando com estudos sobre orçamento, Van der Stede (2000) pesquisou sobre uma 

prática conhecida como controle orçamentário apertado, a fim de identificar e calibrar seus 

componentes. O autor decompôs o controle orçamentário apertado em micro-atributos e o 

recompôs, através de análise fatorial, utilizando 153 unidades de negócios. Os dados obtidos 

sugerem que esse tipo de prática de orçamento envolve, em ordem de importância: baixa 

tolerância aos desvios orçamentários provisórios, orçamento detalhado e seguido item a item, 

intensas discussões de resultados e forte ênfase no cumprimento das metas de curto prazo. 

Vilas Boas e Jones (2005) pesquisaram, por meio de um estudo de caso em empresa 

industrial, o planejamento financeiro e o controle orçamentário. Foram observadas que o 

acompanhamento, controles gerenciais, a elaboração de relatórios e a indicação de pontos no 

orçamento que poderiam ser melhorados são ferramentas fundamentais ao planejamento e 

controle da execução orçamentária. 

Na busca de estudar a efetividade do uso do orçamento operacional como um 

instrumento de controle de gestão, Nascimento (2006) realizou pesquisa qualitativa, por meio 

de um estudo de caso numa indústria de fertilizantes. O autor concluiu que o orçamento, 

utilizado, isoladamente, como instrumento de controle de gestão, apresenta restrições quanto à 

eficácia, sendo uma delas não ter sistemática objetiva de ligação entre os planos de curto e 

longo prazo. 

Ainda nos últimos anos, alguns autores procuraram desenvolver seus trabalhos em 

relação aos diversos modelos de orçamento existentes. Nesse sentido, tiveram a menção de 

colaborar para o entendimento de como determinados tipos de orçamento evoluem e a 

maneira real com que contribuem nas organizações. 
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Costa, Moritz e Machado (2007) buscaram identificar as contribuições do orçamento 

Base Zero em organizações empresariais e concluíram que o modelo não é uma simples 

ferramenta de redução de custos, mas sim um artefato de gestão empresarial, que otimiza os 

recursos financeiros e aperfeiçoa as práticas para a elaboração de suas atividades. 

Mussa, Rêgo e Securato (2010) objetivaram verificar se as imagens da organização de 

Morgan (1996) podem explicar os problemas e desenvolvimentos do orçamento. A 

metodologia utilizada foi o ensaio teórico, e o resultado apontou que o orçamento e sua 

eficácia fazem parte de um pacote maior de gestão e organização de controles, os quais 

dependem de formas e estilos gerenciais. 

A Teoria da Contingência, base teórica desta pesquisa, vem sendo aplicada 

frequentemente em artigos recentes relacionados à contabilidade gerencial e seus artefatos. 

Por exemplo, foi pesquisado o impacto de contingências na gestão dos sistemas de 

contabilidade. Esse trabalho foi desenvolvido por Reid e Smith (2000). Nele foram 

formuladas quatro hipóteses e testadas pelos métodos estatísticos: análise de correlação, 

análise de cluster e análise de regressão. As quatro hipóteses eram: o relacionamento 

cronológico entre a evolução do sistema de contabilidade e os eventos contingentes; o cluster 

contingências e a formação de 3 configurações de pequenas empresas (adaptáveis, correndo 

cegamente e estagnadas); a explicação de um índice organizacional (número de pessoas 

ponderadas) por aspectos contingenciais genéricos como incertezas tecnológicas, estratégia e 

ambiente de negócios, e a complexidade do sistema de contabilidade gerencial 

interdependente da dinâmica do mercado e métodos de trabalho. Todas as hipóteses testadas 

deram suporte à Teoria da Contingência. 

Baines, Langfield-Smith (2003) usaram modelagem de equações estruturais para 

avaliar as relações das mudanças no ambiente competitivo e outras variáveis organizacionais 

como antecedentes de mudanças na contabilidade gerencial. Os resultados indicaram que um 

ambiente mais competitivo gerou maior enfoque em estratégias de diferenciação que, por sua 

vez, influenciaram em mudanças no desenho organizacional, na tecnologia de fabricação e 

nas práticas de gestão contábil avançadas. 

Haldma e Laats (2002) investigaram, baseando-se na Teoria da Contingência, as 

melhorias das práticas de contabilidade gerencial em empresas industriais da Estônia. A 

amostra foi de 62 grandes empresas, e as respostas demonstraram que apesar dos 

entrevistados reconhecerem a importância das práticas gerenciais, na redução de custos entre 

outros, são raros os casos em que as empresas fizeram melhorias. Porém, foram encontradas 

evidências de que as poucas mudanças na contabilidade gerencial estavam associadas a 

contingências externas como: mudanças no ambiente empresarial e contábil e contingências 

internas, como: tecnologia e aspectos organizacionais. 

A relação entre artefatos de controle gerencial, contingências, inclusive, itens como o 

desempenho da empresa já eram abordadas por Shields, Deng e Kato, (2002). Esses autores 

propuseram verificar se o desempenho cada vez melhor das empresas industriais da Ásia se 

deve a variáveis como: sistemas de controle gerencial, a cultura nacional de seus empregados 

ou a interação entre elas. No aspecto cultural, o individualismo versus o coletivismo foi 

considerado, pois o individualismo difere entre os colaboradores asiáticos e ocidentais. 

Contudo, os achados indicaram que o individualismo cultural e os controles gerenciais têm 

efeitos independentes e não interativos sobre o desempenho industrial.  

Chenhall (2003) fez uma revisão dos achados de estudos, baseados em contingência, 

nos últimos 20 anos. O autor analisou questões relacionadas quanto à finalidade do sistema de 

controle gerencial e os elementos que o compõem; o significado e a mensuração das variáveis 

contextuais e as questões de desenvolvimento da Teoria da Contingência. As considerações 

finais acenam a possibilidade de ideias baseadas em contingência poderem abranger 



 

 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

8 

 

percepções de outras teorias que ajudam a entender o sistema de controle gerencial dentro das 

organizações. 

Coube a Gerdin e Grave (2004) realizar uma revisão crítica sobre as formas de ajustes, 

oriundos de contingências, nas pesquisas de contabilidade gerencial. O trabalho revisou dez 

artigos na área de estratégia e sistema de contabilidade gerencial, constatando que muitas 

formas diferentes de ajustes têm sido utilizadas. Para eles, poucos pesquisadores têm plena 

consciência da dificuldade de relacionar estes ajustes às contingências. Assim, enquanto 

alguns autores creem que seus achados são contraditórios, outros argumentam, de forma 

incorreta, que seus resultados são confirmados por estudos anteriores. 

Mais um estudo com enquadramento contingencial foi o de Hoque (2004), o qual 

buscou contribuir com investigações de variáveis determinantes para a medida desempenho. 

Foram coletadas respostas, por questionário, de 52 empresas industriais e testadas duas 

hipóteses: a existência de relação positiva entre a estratégia da organização e o desempenho 

(através de medidas não financeiras), e a existência de relação positiva entre a incerteza 

ambiental e desempenho, também por medidas não financeiras. Os resultados confirmaram 

que há associação positiva entre escolha de estratégia e o desempenho, todavia não foi 

encontrada nenhuma evidência quanto à relação positiva da incerteza ambiental e 

desempenho. 

Molinari e Guerreiro (2004) discorreram sobre a Teoria da Contingência com o 

objetivo de identificar como uma contingência influencia o sistema de contabilidade 

gerencial. Na ocasião, os autores verificaram a relação de que o porte da empresa e a queda 

pelos resultados de prejuízos fizeram com que houvesse alterações na contabilidade gerencial. 

Tillema (2005) realizou pesquisa em duas empresas de energia e gás a fim de 

identificar os fatores de contingência, que atuam sobre a introdução e adequações de técnicas 

sofisticadas de contabilidade gerencial. Ao final, ele identificou contingências e contribuiu 

para o desenvolvimento de uma estrutura integrada que pode explicar a sofisticação dos 

sistemas de contabilidade gerencial. 

Ambos e Schlegelmilch (2007) centraram seus objetivos em explicar os mecanismos 

de controle usados por uma corporação multinacional alemã para com suas 134 unidades. 

Para tanto, basearam-se na literatura sobre o poder da organização e a Teoria da Contingência. 

Com as hipóteses testadas, os resultados ressaltaram a importância de delegar para unidades e 

a interdependência delas de explicações dos mecanismos de controle. Outro indicativo foi o 

de que a abordagem política tem um menor potencial de explicação dos mecanismos de 

controle do que a Teoria Contingencial. 

Espejo et al. (2009) buscaram avaliar se as abordagens contingencial psicológica e 

institucional contribuem para a compreensão e utilização de artefatos da contabilidade 

gerencial. Através de análise crítico-reflexivo, os autores consideraram que, quanto à 

abordagem contingencial, há a necessidade de identificar a combinação entre fatores 

contingenciais e os artefatos contábeis gerenciais, que representem o melhor encaixe; e, dessa 

maneira, contribuam para um melhor desempenho. 

Posteriormente, Oliveira e Beuren (2009) investigaram a adequação de controles 

gerenciais devido a contingências ambientais em empresa familiar do ramo de celulose. Nesse 

estudo de caso, após entrevistas, a análise de conteúdo demonstrou que as adequações em 

resposta as contingências ambientais foram favoráveis ao crescimento da empresa analisada. 

Mais recentemente, Jokipii (2010) analisou empresas, a partir de características 

contingenciais presentes, escolheram adaptar sua estrutura de controle interno e, se isso, 

resultou em uma avaliação mais favorável da administração sobre a eficácia do controle. Após 

um levantamento junto a 741 empresas finlandesas, concluiu-se que as organizações que 

adaptaram a sua estrutura de controle, fizeram-no para lidar com a incerteza ambiental, assim 
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como, estatisticamente, apareceram modificações devido a efeitos da estratégia. Além disso, 

consideraram as mudanças efetivas. 

No contexto do processo orçamentário com base na teoria contingencial têm-se poucos 

estudos. Por exemplo, a pesquisa de Byrne (2006) atribui à diminuição de credibilidade na 

prática do orçamento, nesse setor, a alguns fatores: não recompensar o uso eficiente de 

recursos; não facilitar o planejamento de longo prazo; sofrer influência política em casos de 

alocação topdown; e faltar disciplina no exercício orçamentário, criando estimativas 

suplementares. 

Cabe ainda ressaltar, neste trabalho, o estudo de Byrne (2006), que buscou 

compreender as práticas orçamentárias no setor de saúde, ao verificar suas características e 

dificuldades de sucesso. As conclusões do autor indicaram que, apesar da prática 

orçamentária facilitar um maior controle financeiro, agilidade nas decisões e motivação do 

staff, alguns gestores acabam perdendo o respeito por esse artefato. 

Silva e Gonçalves (2008), a partir de um estudo multicaso, investigaram se as 

características do uso do sistema de controle orçamentário sofrem influência de contingências. 

A conclusão indica que algumas variáveis do contexto corporativo, tais como: tamanho, 

diversificação, dinamismo, posição e participação no mercado ajudam a explicar o tipo de uso 

do sistema orçamentário na empresa. 

Também Almeida et al (2009) analisaram a relação do porte de cooperativas do sul do 

país com o uso do orçamento como apoio à formulação e implementação de estratégias. Os 

resultados sugeriram uma relação significativa entre as variáveis, conforme o método 

estatístico aplicado. 

Rodrigues Júnior, Zonatto e Lavarda (2012) identificaram a participação dos 

diferentes departamentos e unidades no sistema orçamentário de uma instituição de ensino 

superior (IES) público municipal do Estado de SC. Foi uma pesquisa descritiva, por meio de 

um estudo de caso com abordagem qualitativa. Foram entrevistadas três pessoas responsáveis 

pelo sistema orçamentário e enviados questionários para os responsáveis dos setores e 

unidades do processo orçamentário, obtendo-se 30 respostas. Os resultados obtidos indicam 

que existe um sistema orçamentário consolidado na instituição, vinculado ao poder público 

municipal. Porém, verificaram-se pontos de discordância entre os respondentes em torno das 

questões de avaliação do desempenho, incentivo à participação e definição de metas.   

3 METODOLOGIA 

O presente estudo possui característica descritiva que decorre do fato de que o estudo 

tem como finalidade verificar como os fatores contingenciais influenciam no processo 

orçamentário de uma Instituição de Ensino Superior no Estado do RS, descrevendo essa 

influência. De acordo com Cervo e Bervian (1996), a pesquisa descritiva expõe características 

de determinada população ou de determinado fenômeno. 

Em relação à abordagem, essa pesquisa se classifica como qualitativa, pois os dados 

pesquisados serão analisados com certa profundidade, e não serão utilizados instrumentos 

estatísticos tanto na coleta quanto no tratamento dos dados. Para Richardson (1999, p. 80), a 

pesquisa qualitativa tem a capacidade de “descrever a complexidade de determinado 

problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos 

dinâmicos vividos por grupos sociais”. 

Utiliza-se como procedimento de pesquisa um estudo de caso junto à Instituição de 

Ensino Superior no Estado do RS. Na concepção de Yin (2010, p. 39) “o estudo de caso é 

uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em 

seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 

são claramente evidentes”. 
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Em relação aos procedimentos de coleta adotados neste estudo, tem-se uma pesquisa 

por meio de questionários e entrevistas. Os questionários estão anexados no apêndice deste 

estudo. Martins e Theofilo (2007) afirma que o questionário é um conjunto ordenado de 

perguntas sobre as variáveis e o contexto que se deseja medir ou descrever, que são 

encaminhadas para potenciais informantes, selecionados previamente.  

Além do questionário, foram realizadas entrevistas do tipo informal com os mesmos 

indivíduos, que são os envolvidos no processo orçamentário da instituição. De acordo com 

Gil (1999, p. 119) “o que se pretende com entrevistas deste tipo é a obtenção de uma visão 

geral do problema pesquisado, bem como a identificação de alguns aspectos da personalidade 

do entrevistado”. 

São 11 pessoas envolvidas no processo orçamentário, cuja formação acadêmica em 

sua maioria graduados em ciências contábeis e administração. Estes, responderam o 

questionário e após foi marcado uma entrevista individual com cada um para entender um 

pouco mais do processo orçamentário. 

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Nesta primeira parte da análise, buscou-se verificar com base na entrevista estruturada 

realizada com os respondentes desta pesquisa a avaliação de cada variável contingencial para 

o período de estudo. 

Para o fator contingencial ambiente procurou-se investigar se o ambiente no qual a 

empresa está inserida é muito estável, com mudanças lentas e previsíveis ou se é muito 

dinâmico, com mudanças rápidas e imprevisíveis. Para cada variável, os respondentes tiveram 

que atribuir uma nota de 1 a 7, conforme a característica de dinamismo e previsão do 

ambiente em que a instituição está inserida. Sendo que 1, o ambiente da empresa é muito 

estável e 7 muito dinâmico.  

O resultado da pesquisa mostrou que as médias das notas foram de 5,58. Apresentando 

maior dinamismo na variável ambiental preferências dos clientes do setor (6,33) e a variável 

ambiental com menor dinamismo constatada no estudo foi competição por mão de obra 

(4,78). No entanto destaca-se que todas as variáveis ambientais consideradas no estudo 

apresentam média superior a 3,50, indicando que a instituição esta inserida em um ambiente 

dinâmico. 

Tabela 1 – Variável contingencial ambiente 

Categoria Ambiente Média 

Atitudes da concorrência 6,11 

Competição por mão-de-obra 4,78 

Tecnologia aplicada ao processo de prestação de serviço 5,00 

Restrições legais, políticas e econômicas do setor 5,67 

Preferências dos clientes do setor 6,33 

Media Geral 5,58 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Para o fator contingencial tecnologia procurou-se saber, se a instituição não usa (nota 

1) ou usa com grande intensidade (nota 7) algumas ferramentas e características tecnológicas. 

O resultado da pesquisa mostrou conforme apresentado na tabela 2, que as médias das notas 

foram de 4,80.  

Observou-se que o fator tecnologia apresenta destaque para a variável de tecnologia 

publicidade na internet por redes sociais (5,44) e a menor média ficou por conta das 

variáveis de tecnologia CRM (gerenciamento da relação com o cliente) e Sistema 

Integrado (ERP), ambas com médias de 4,4. Estes resultados apontam que os respondentes 
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entendem que na instituição estudada a variável contingencial tecnologia esta presente nas 

rotinas e processos da atividade institucional. 

Tabela 2 – Variável contingencial tecnologia 

Categoria Tecnologia Média 

Publicidade na Internet por redes sociais 5,44 

CRM (gerenciamento da relação com o cliente) 4,44 

Armazenamento de dados 4,89 

Troca de dados de forma eletrônica 4,78 

Sistema Integrado (ERP) 4,44 

Média Geral 4,80 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Para o fator contingencial estrutura averiguou-se o nível de delegação de autoridade 

dos gerentes. Neste caso, a nota 1 significa que nunca delega e a nota 7 mostra que há uma 

delegação total. Os achados da pesquisa, demonstrado na tabela 3, apontam que no período 

analisado as médias das notas foram de 3,40. Observou-se que dentre as variáveis 

contingencias de estrutura a maior delegação de autoridade de decisão esta no Oferecimento 

de novos cursos com média 4,60 e a menor média de delegação de autoridade encontrado a 

partir do estudo ficou por conta da variável Decisões de preços (1,60). Destaca-se a partir dos 

resultados que a instituição estudada apresenta um baixo grau de descentralização de decisão, 

uma vez que a média é de 3,50.  

Tabela 3 – Variável contingencial estrutura 

Categoria Estrutura Média 

Oferecimento de novos cursos 4,60 

Contratação e demissão de pessoal 6,40 

Seleção de investimentos relevantes 2,00 

Alocação orçamentária 2,40 

Decisões de preços 1,60 

Média Geral 3,40 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Para o fator contingencial tamanho foi verificado nas demonstrações financeiras da 

instituição por meio do faturamento. Observou-se que o faturamento para o ano de 2011 foi 

de R$ 83,4 milhões, R$ 89,5 milhões pra o ano de 2012 e pra 2013 a expectativa da 

instituição que o faturamento fique próximo a R$ 101,0 milhões. Observou-se que o fator 

tamanho vem aumentando e na comparação entre o ano de 2012 e 2013 esse aumento foi de 

12,85%.  

No fator estratégia procurou-se saber o nível de prioridades estratégicas da empresa. 

Assim, na escala de 1 a 7, quanto mais próximo de 1, mostrava que a empresa não considera 

importantes as prioridades estratégicas mencionadas e 7 que considera muito importante.  

O resultado da pesquisa, na tabela 4, mostrou que no primeiro período as médias das 

notas foram de 5,91. Percebeu-se que a empresa dá muita importância para a imagem da 

marca ser muito melhor do que a concorrência, apresentando uma média para este item de 

6,78, a busca pela alta qualidade do serviço prestado ser muito maior que a concorrência 

aparece em segundo lugar com média de 6,44 e a variável estratégia considerada pelos 

respondentes de menor importância é ter um preço de venda muito menor que o da 

concorrência (3,78). Estes resultados indicam que a instituição objeto de estudo considera 

importante todas as variáveis contingencias estratégias analisadas no estudo, considerando 

que estas apresentam média superior a 3,50. 

Tabela 4 – Variável contingencial estratégia 

Categoria Estratégia Média 
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Buscar alta qualidade do serviço, muito maior que a concorrência 6,44 

Oferecer suporte ao cliente do serviço 6,22 

Desenvolver características únicas do  serviço 6,22 

A imagem da marca ser muito melhor do que a concorrência 6,78 

Investir em pesquisa e desenvolvimento muito mais que a concorrência 6,00 

Ter um preço de venda muito menor que o da concorrência 3,78 

Média Geral 5,91 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Na segunda parte da análise, conforme demonstrado na Tabela 5 verificou-se na 

percepção dos respondentes os atributos do sistema orçamentário, para o período estudado. 

Tabela 5 - Atributos do sistema orçamentário  

Componentes/razão de uso Sim Não 

Premissas Orçamentárias X 
 

Orçamento contínuo X 
 

Forecast X 
 

Previsão de cenários X 
 

Plano de recursos humanos X 
 

Orçamento de capital X 
 

Demonstrações contábeis projetadas X 
 

Automação do processo orçamentário X 
 

Plano de suprimento e estocagem 
 

X 

Planejamento Operacional X 
 

Avaliação de desempenho X 
 

Comunicação das metas X 
 

Metas para remuneração variável X 
 

Formação estratégica X 
 

Fonte: dados da pesquisa 

Com base nas respostas dos entrevistados observou-se que dentre os atributos 

(componentes ou a razão de uso) do sistema orçamentário a instituição só não possui Plano 

de suprimento e estocagem. Referente às demonstrações contábeis a partir da entrevista 

verificou-se que a instituição faz projeções para a demonstração do resultado, balanço 

patrimonial e demonstração do fluxo de caixa. Segue trecho da entrevista no que se refere aos 

relatórios gerados pelo sistema orçamentário implantado e a periodicidade na emissão destes 

relatórios.  
Os relatórios gerados pelo sistema são orçados e realizados, projeções de receitas, 

custos, despesas, resultados e DFC. Os relatórios são acompanhados a cada período 

de matrículas, normalmente são avaliados duas a três vezes no semestre, inicio, meio 

e no fim e servem como base para o próximo orçamento (entrevistado 1). 

Como informações adicionais obtidas na entrevista, os respondentes destacaram a 

importância do orçamento para a instituição, colocando que por meio do orçamento são 

projetados e analisados os resultados, comparados indicadores de desempenho e a partir dele 

podem ser redimensionados os investimentos ou corrigido possíveis distorções. Segue trecho 

da entrevista no que se refere à importância do orçamento: 

O orçamento é importante para projetar os resultados, para definir e depois comparar 

os indicadores de desempenho, podendo rever os investimentos, corrigir o que está 

errado, logo o orçamento é indispensável para gerenciar (entrevistado 3). 

Ainda, informaram que é utilizada a contabilidade financeira como base para o 

orçamento, facilitando as análises das variações orçamentárias e o orçamento é construído a 

partir de rodadas de discussões entre os envolvidos. Segue trecho da entrevista sobre como 

funciona o processo de orçamento na instituição:  
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Com base na contabilidade financeira e partir dos indicadores disponíveis e da 

análise de cenários são feitas rodadas de discussões da reitoria com os gestores de 

departamento para construir o orçamento (entrevistado 4). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve como objetivo verificar como os fatores contingenciais influenciam 

no processo orçamentário de uma Instituição de Ensino Superior comunitária no Estado do 

RS. O resultado da pesquisa mostrou que quanto a variável contingencial ambiente a 

instituição esta inserida em um ambiente bastante dinâmico. Observou-se também, que os 

respondentes entendem que na instituição estudada a variável contingencial tecnologia está 

bastante presente nas rotinas e processos da atividade institucional. 

Na variável contingencial tamanho, verifica-se que a instituição estudada esta 

enquadrada (BNDES, 2007) como uma organização de médio-grande porte. Os achados dão 

conta ainda que no que se refere às variáveis contingencias de estrutura os respondentes 

indicam que a instituição apresenta um baixo grau de descentralização de decisão, uma vez 

que a média para essa variável ficou em 2,02.  

Percebe-se que os resultados indicam que a instituição objeto de estudo considera 

importante todas as variáveis contingencias estratégias analisadas no estudo, considerando 

que estas apresentam média superior a 3,50. 

Com base nas respostas dos entrevistados observou-se que dentre os atributos 

(componentes ou a razão de uso) do sistema orçamentário a instituição só não possui metas 

para a remuneração variável. Os respondentes destacaram a importância do orçamento para 

a instituição, utilizando a contabilidade financeira para a base do orçamento, demonstrando a 

ligação existente entre esses dois aspectos. 

Assim como no estudo de Vilas Boas e Jones (2005) foram observadas que o 

acompanhamento por meio de controles gerenciais, como a contabilidade financeira e a 

elaboração de relatórios são ferramentas fundamentais ao planejamento e controle da 

execução orçamentária.  

Conforme abordado por Nascimento (2006), o orçamento utilizado isoladamente como 

instrumento de controle de gestão, apresenta restrições quanto à eficácia, sendo uma delas não 

ter sistemática objetiva de ligação entre os planos de curto e longo prazo. Por isso, a 

necessidade de um orçamento contínuo na instituição, com um acompanhamento quanto à 

formação estratégica e a realização de metas orçamentárias, com projeções futuras para as 

principais demonstrações contábeis, como balanço patrimonial, demonstração do resultado e 

demonstração do fluxo de caixa. 

O orçamento não é uma simples ferramenta de redução de custos, mas sim um artefato 

de gestão empresarial, que otimiza os recursos financeiros e aperfeiçoa as práticas para a 

elaboração de suas atividades (COSTA; MORITZ; MACHADO, 2007). Este achado 

corrobora com as questões levantadas nas entrevistas, em que ficou claro que por meio do 

orçamento são projetados e analisados os resultados, comparados indicadores de desempenho 

e a partir dele podem ser redimensionados os investimentos ou corrigido possíveis distorções. 

A instituição de ensino pesquisada se preocupa com questões de estratégia de 

diferenciação perante o mercado, com uma alta qualidade do serviço prestado, com 

características únicas, com suporte ao cliente, com uma marca de alto impacto, mesmo que 

isso gere um preço de venda maior que o da concorrência. O estudo de Baines, Langfield-

Smith (2003) demonstrou que um ambiente mais competitivo gera maior enfoque em 

estratégias de diferenciação que, por sua vez, influenciaram em mudanças no desenho 

organizacional, na tecnologia de fabricação e nas práticas de gestão contábil avançadas. Neste 

contexto, a organização estudada demonstrou que utiliza estratégias de diferenciação, tendo 

um diferencial para aqueles que usam dos seus serviços. 
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A adequação da organização aos fatores contingenciais faz com que seja favorável ao 

crescimento da empresa (OLIVEIRA; BEUREN, 2009). Mesmo a instituição estando inserida 

em um ambiente dinâmico, ela demonstrou que se ajusta aos fatores contingenciais, pois 

apresentou crescimento em seu faturamento, comparando os anos de 2011 e 2012, com 

perspectiva de aumentar ainda mais em 2013.  

Semelhante ao estudo de Rodrigues Júnior, Zonatto e Lavarda (2012), foram 

verificados que dentro da instituição existe um sistema orçamentário institucionalizado 

organizado. Conclui-se que a organização apresentou um alto nível de tecnologia, com uma 

estratégia de diferenciação, em que há alocação de valores orçamentários para um propósito 

determinado pela instituição. Mesmo a estrutura apresentada ser de baixa delegação e o poder 

de decisão ficar com a alta cúpula, existe a participação orçamentária e todos os respondentes 

demonstram a importância deste processo para a organização. 

Como limitação do estudo, os resultados encontrados não podem ser estendidos a 

outras instituições de ensino, por ser uma abordagem singular de cada organização. Para 

pesquisas futuras, sugere-se a utilização de mais instituição de ensino, realizando multicasos 

ou talvez outro segmento de amostra.  
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